
From:                                 "Norvang, Suzanne Hauge" <Suzanne.Norvang@dsb.no>
Sent:                                  Thu, 30 Jun 2022 15:32:55 +0200
To:                                      "Norvang, Suzanne Hauge" <Suzanne.Norvang@dsb.no>
Subject:                             Høring av forslag til endringer i brann- og eksplosjonsvernloven (etablering av 
fagskole mv.)

Høring av forslag til endringer i brann- og eksplosjonsvernloven (etablering av 
fagskole mv.)
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sender på vegne av Justis- og 
beredskapsdepartementet forslag til endringer i brann- og eksplosjonsvernloven på 
høring. 
 
I høringsnotatet redegjøres det nærmere for endringene i loven. Høringsfristen er 
22.september 2022.
 
Det bes om at eventuelle høringskommentarer sendes elektronisk via DSB sitt 
høringssystem. Trykk på lenken under for å komme til høringsnotatet og gi 
kommentarer til endringene i brann- og eksplosjonsvernloven
https://hoering.dsb.no/Hoering/v2/2215 
 
Regjeringen har besluttet å opprette en ny fagskole som skal tilby en høyere 
yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) for utdanning av brann- og 
redningspersonell. Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette forslag til 
endringer i brann- og eksplosjonsvernloven på høring. Endringene som foreslås skal 
legge til rette for den nye utdanningsmodellen. Praksis i brann- og redningsvesen vil 
være en viktig del av fagskoleutdanningen. Forslag til nye bestemmelser om 
praksisplasser til fagskoleutdanningen vil bli sendt på høring på et senere tidspunkt.
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
SUZANNE HAUGE NORVANG
juridisk utredningsleder
Brann og redning 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
Rambergveien 9 
Postboks 2014, 3103 Tønsberg
E-post    Suzanne.Norvang@dsb.no
                postmottak@dsb.no
Telefon  +47 33 41 26 06 

ADVARSEL: Denne e-posten kom fra utenfor organisasjonen. Ikke klikk på lenker eller 
åpne vedlegg med mindre du kjenner igjen avsenderen og vet at innholdet er trygt. 
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Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar 
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